
 
1 কা�ীরেক ভুেল েযও না! -শাইখ আইমান আয-যাওিহরী হািফজাহু�াহ 

  

কা�ীরেক ভুেল েযও না 
শাইখ আইমান আয-যাওিহরী হািফজাহু�াহ 

 

 

 

 

 

আন নাসর িমিডয়ার সকল পিরেবশনা – 

 https://justpaste.it/annasrbd1 

 

 

অনুবাদ ও পিরেবশনা 

  
  

https://justpaste.it/annasrbd1


 
2 কা�ীরেক ভুেল েযও না! -শাইখ আইমান আয-যাওিহরী হািফজাহু�াহ 

 ل هللا  وآٓ� وحصبه ومن و�هوامحلد �  والصالة  والسالم �ىل رسو  �سم هللا 

িবে�র �িতিট �ােন অব�ানরত আমার মুসিলম ভাইগণ, 

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতু�ািহ ওয়াবারাকাতুহু 

আজ আিম আপনােদর সামেন ৭০ বছেরর অিধক সময় ধের চেল আসা একিট 

�য্ািজিড িনয় কথা বলেবা। এ কথা কাি�েরর মুসলমানেদর দুঃখ ও ক� িনেয়। তারা 

বহুকাল ধের িহ�ুেদর অতয্াচার ও িনযর্াতেনর তেল িনে�িষত হেয় আসেছ! তােদর 

এ দুঃখ-ক� িহ�ুেদর একার সৃি� নয়। বরং একিদেক িহ�ুেদর এ জুলুম-অতয্াচার 

অনয্িদেক েসকুয্লার পািক�ােনর েগােয়�া সং�ার ষড়য� ও িব�াসঘাতকতা; দুিদক 

েথেকই তারা িনে�িষত হেয় আসেছ বছেরর পর বছর ধের। 

দুঃখ-কে�র এ এক নৃশংস িসলিসলা! আমােদর কতর্বয্, তােদর দুঃেখ দুঃিখত হওয়া, 

তােদর কে� বয্াথাতুর হওয়া। আমােদর উপর আবশয্ক, তােদর �িত সহানুভূিতশীল 

হওয়া। আমােদর দািয়�, আমােদর যা আেছ, সবটা িদেয় তােদর কা�ীেরর 

মুসিলমেদর সাহাযয্ করা, তােদর শি�শালী করা।  

িন�য়ই তােদর বয্াথা আমােদরই বয্াথা। তােদর শরীেরর লাগা �িতিট আঘাত, 

আমােদর শরীের ক্ষত ৈতির কের। তােদর উপর চলা এ জুলুম-িনযর্াতন আমােদরই 

উপর চলা জুলুম-িনযর্াতন। তােদর মান-স�ান ধূিল�াৎ হওয়ার অথর্ আমােদর মান-

স�ান ধূিল�াৎ হওয়া। কা�ীর, আমােদর হৃদেয়র জীব� দগদেগ একিট ক্ষেতর 

নাম। েয ক্ষত েথেক অনবরত র� ঝের যাে�। আমােদর এ হৃদেয় এমন কত 

ক্ষতই না বয্াথা িদেয় যাে�! 
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এ কথািট �� কের েদয়া আমােদর উপর কতর্বয্ েয, কা�ীেরর উপর েয েকােনা 

ধরেণর জুলুম-িনযর্াতন করার অথর্ আমােদর উপর জুলুম-িনযর্াতন। কা�ীেরর উপর 

করা �িতিট সীমালংঘন আমােদর উপর করা সীমালংঘন। েযমিনভােব পৃিথবীর বুেক 

েয েকােনা জায়গােত মুসিলমেদর উপর সীমালংঘন করা েযন কা�ীেরর উপর 

সীমালংঘন করা। 

 

আমরা এক উ�াহ। এসব ঠুনেকা েভৗেগািলক-সীমানা আমােদর আলাদা করেত 

সক্ষম নয়। জাতীয়বাদী িববাদ আমােদর মােঝ িবেভদ ঘটােত সমথর্য্ নয়। 

 

আ�াহ তাআলা বেলন,  

ْم 
ُ
ك ا َر�ُّ

َ
ن
َ
 َوأ

ً
 َواِحَدة

ً
ة مَّ

ُ
ْم أ

ُ
ُتك مَّ

ُ
ِذِه أ

ٰ
اْعُبُدوِن  ِإنَّ َه

َ
ف   

‘এই েয েতামােদর জািত, এটােতা একই জািত এবং আিমই েতামােদর রা�, অতএব 

আমার ইবাদাত কর।’ – (সুরা আি�য়া : ৯২) 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

صَ 
َ
َك َبْ�َن أ بَّ

َ
دُّ َ�ْعُضُھ َ�ْعًضا َوش

ُ
َياِن َ�ش

ْ
ُبن

ْ
ال

َ
ُمْؤِمِن �

ْ
ْؤِمُن ِلل

ُ
اِ�ِعِھ امل  

‘এক মুিমন আেরক মুিমেনর জনয্ �াচীেরর মত, যার এক অংশ অনয্ অংশেক 

শি�শালী কের। (এ বেল রাসুল সা: তাঁর দুই হােতর আ�ুলগুেলা একটার মেধয্ 

আেরকটা �েবশ কের িমিলেয় েদখােলন।)’ 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  

 
ُ
أ
َ
اف

َ
َت�

َ
ْسِلُموَن ت

ُ ْ
� َمْن ِسَواُهمْ  امل

َ
َصاُهْم، َوُهْم َيٌد َع�

ْ
ق

َ
ْ�ِ�ْم أ

َ
اُهْم، َوَ�ُردُّ َعل

َ
ْدن

َ
ِ�ِ�ْم أ ُهْم. َ�ْسَ�� ِبِذمَّ

ُ
 ِدَماؤ
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“সকল মুসলমােনর রে�র পিব�তা সমান। একজন সাধারণ মুসিলমও যিদ েকােনা 

বয্ি�েক িনরাপ�ার �িত�িত েদয়, তেব তার �িত�িত পূরণ করা সকেলর দািয়ে� 

বতর্ায়। এবং তােদর মেধয্ সবেচেয় দূরতম বয্াি�িটও তােদর �েতয্েকর ডােক সাড়া 

েদয়। এবং তাঁরা তােদর শ�েদর িবরুে� এক বাহুর নয্ায়।’’ 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  

َراُحِمِهْم، وَ 
َ
ِهْم، َوت َواّدِ

َ
ْؤِمِن�َن ِ�� ت

ُ ْ
ُل امل

َ
َجَسِد َمث

ْ
ُھ َساِئُر ا�

َ
َداَ�� ل

َ
ى ِمْنُھ ُعْضٌو ت

َ
َت�

ْ
ا اش

َ
َجَسِد ِإذ

ْ
ُل ا�

َ
ِفِهْم َمث

ُ
َعاط

َ
�

ى ُح�َّ
ْ
َهِر َوا�  ِبالسَّ

“পার�িরক ভালবাসা, দয়া�র্তা ও সহায়তার েক্ষে� মুসলমানেদর দৃ�া� হেলা একিট 

েদেহর নয্ায়; যিদ েদেহর েকান অ� বয্াথার অিভেযাগ কের, তেব পুেরা েদহ রাত-

জাগরণ ও েজােরর মাধয্েম েস বয্াথায় সাড়া েদয়।’’ 

এই কারেনই আফগািন�ান েথেক রািশয়ানেদর িবতািড়ত করার পর আরব 

মুজািহদরা কা�ীেরর িদেক অ�সর হেত েচেয়িছেলন। িক�, পািক�ান সরকার এবং  

আেমিরকার আজ্ঞাবহ তােদর েসনাবািহনী মুজািহদেদর িবরুে� ওঁৎ েপেত অেপক্ষা 

করিছল।  

রুশ ভ�ুকেদর চেল যাওয়ার পর পািক�ািন সরকার ও েসনাবািহনী আরব 

মুজািহদেদর সােথ খুবই অমযর্াদাকর ও কল�জনক আচরণ কেরেছ। এরপর তারা 

একই ধরেণর কল�জনক ও িব�াসঘাতকতাপূণর্ আচরণ কেরেছ ইমারােত ইসলািময়া 

আফগািন�ান, ও ইমরােত ইসলািময়ায় থাকা মুহািজর ও মুজািহদেদর সােথ। একই 

আচরণনীিত তারা অবল�ন কেরেছ এবং করেছ কা�ীেরর মুজািহদেদর সােথ।  
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পািক�ািন সরকার ও েসনাবািহনী িনজেদর রাজৈনিতক �াথর্ ও সুিবধা হািসেলর জনয্ 

মুজািহদেদর বয্বহার করেত চায়। এরপর �াথর্ হািসল হেয় েগেল তােদর পিরতয্াগ 

কের বা তােদর িবতািড়ত কের েদয়, িদনেশেষ িব�াসঘাতকেদর পেকট ঘুষ ও হারাম 

স�েদ ভরপুর হেয় যায় কানায় কানায়। 

 

পািক�ান েগােয়�া সং�াগুেলা ইমারােত ইসলািময়া ও মুজািহদেদর িবিভ� তথয্ 

�ুেসডারেদর সরবরাহ কের তােদর সাহাযয্ কেরেছ। এরা আল-কােয়দা ও ইমারােত 

ইসলািময়ার মুজািহদেদর ে�ফতার কের তােদর উপর িনযর্াতন চািলেয়েছ, এরপর 

�ুেসডারেদর হােত তুেল িদেয়েছ মুজািহদেদর। পািক�ান েগােয়�া সং�াগুেলা হে� 

তােদর েজলখানায় অেনক মুজািহদেক হতয্া কেরেছ িনমর্মভােব। এসকল েগােয়�া 

সং�ার আসল পিরচয় হে�, এরা আেমিরকানেদর েসইফ হাউজ েথেক শুরু কের 

েগাপন কারাগাের �েবিশধার, লিজি�ক রুট ও সর�ামসহ িবিভ� ধরেণর সহায়তা 

িদেয়েছ। �ুেসডারেদর িনরাপদ রা�ায় আফগািন�ান েপৗঁেছ েদওয়ার বয্ব�া কেরেছ 

এ সং�াগুেলা। আর তােদর েথেক ঘুষ িনেয় িনজেদর পেকেট পুেরেছ। 

 

এ সং�াগুেলা ইসলােমর সাহাযয্-সহেযািগতা করেব, মুসলমানেদর �িতরক্ষা অথবা 

মুসিলম ভূিমর এক িবঘত হেলও মু� করেব—এগুেলা আকাশ কুসুম ক�না। 

ভারেতর সােথ তােদর ��িট মূলত েভৗগিলক বডর্ারগুেলা িনেয় এবং আেমিরকান 

েগােয়�া সং�া �ারা িনয়ি�ত একিট েসকুয্লারময় সংঘষর্। 

 

িকছু মানুষ ধারণা কের আেমিরকান ও পািক�ানী েগােয়�া সং�ার মােঝ েবশ পাথর্কয্ 

বতর্মান। িক� তােদর মেধয্ িঠক েতমিন পাথর্কয্ িবদয্মান েযমনিট এক িছঁচেক েচার 

এবং েচারেদর বড় সদর্ােরর মােঝ থােক। 
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েচারেদর সদর্ার িছচঁেক েচারেক বেল: আিম েতামােক অেনক টাকা খাইেয়িছ, িক� 

তুিম এর িবিনমেয় আমার জনয্ খুব কমই কেরেছা।  

 

তখন িছঁচেক েচার জবাব েদয়: তুিম আমােক সামানয্ টাকা িদেয়েছা িক� আিম 

েতামার জনয্ অেনক িকছু কেরিছ। 

 

তেব, েচারেদর সদর্ােরর সােথ িছঁচেক েচােরর আনুগতয্ বজায় থােক সবসময় এবং 

অনবরত িছঁচেক েচার সদর্ার-েচােরর জনয্ই কাজ কের যায়। 

 

পািক�ািন েগােয়�া সং�া আেমিরকােক অিভেযাগ কের: তুিম ভারত ও তােদর 

সং�াগুেলােক আমােদর উপর আ�ািধকার িদেয় সীমা অিত�ম কেরেছা।  

 

আর আেমিরকানরা পািক�ািন েগােয়�া সং�া ও তােদর েসনানায়কেক উ�র েদয়: 

আমরা মুসলমানেদর হতয্া করার জনয্ আনু�ািনকভােব এবং েগাপেন ঘুষ েদওয়ার 

মাধয্েম েতামােদর অথর্ �দান কেরিছ, িক� যারা আমােদর ও আমােদর এেজ�েদর 

হতয্া করেছ েতামরা তােদর িকছুই করেছা না। 

 

যাই েহাক, দুই পেক্ষর পার�ািরক স�কর্ �েমই উ�িতলাভ করেত থােক। 

েচারেদর এই েজাট মূলত মুসিলমেদর র�, তােদর শরীয়া, এবং তােদর ই�ত িনেয় 

বয্বসা চািলেয় েযেত থােক। 

 

এখােন, আিম শিরয়ােহর আেলােক একিট গুরু�পূণর্ পেয়� বয্াখয্া করেত চাই। েসটা 

হে�, ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী ইসলােমর শ�েদর মেধয্ পার�িরক পাথর্কয্ ও 

�িত�ি�তা েথেক মুসলমানেদর এবং মুজািহদীনেদর ফায়দা হািসল করা জােয়জ ... 

বড় েচার ও েছাট েচােরর মােঝ েয মতপাথর্কয্ ও �িত�ি�তা আেছ, অথবা পূবর্ 
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(রািশয়া) এবং পি�ম �েকর (অয্ােমিরকা) মােঝ মতপাথর্কয্ ও �িত�ি�তা আেছ, 

এগুেলা কােজ লাগােত েকােনা অসুিবেধ েনই ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী। 

 

তেব, আ�জর্ািতক স�াসীেদর হেয় কমর্রত এ িছঁচেক েচার েগােয়�াসং�াগুেলার 

কােছ আ�সমপর্ণ করা, িনজেদর েগাপন িবষয়, িনেজেদর লক্ষয্, িনেজেদর িস�া� 

তােদর কােছ িনেবদন করা একিট িনি�ত দুেযর্াগ েথেক েকান অংেশ কম নয় এবং 

এিট ��ভােব শরীয়াহর ল�ন, এিট সু��ভােব শরীয়াহ িনিষ� কাজ। 

  

পািক�ানী সরকার এবং েসনাবািহনী যিদ দাবী কের থােক েয তারা আেমিরকান 

পিলিসর িবরুে� কাজ কের, এবং তারা একিট �াধীন সাবর্েভৗম রাে�র সরকার 

পিরচালনা করেছ, তেব আিম তােদর কােছ দুিট সাধারণ �� িজজ্ঞাসা করেত চাই: 

 

পািক�ান সরকার ও তার েসনাবািহনী িক পারেব, পািক�ােনর আকাশসীমায় মািকর্ন 

ে�ান ওড়া ব� করেত? 

 

পািক�ান সরকার ও তার েসনাবািহনী িক পারেব, পািক�ােনর ভূখ� িদেয় পিরচািলত 

আফগািন�ােন অব�ানরত মািকর্ন েসনাবািহনীর িনিবর্ি�� রসদ সরবরাহ ব� করেত? 

 

পািক�ান সরকার এবং পািক�ােনর েসনাবািহনী কা�ীরেক মু� করার বয্াপাের 

িব�� নয়। কারণ তােদর ইিতহাস বয্থর্তা, পরাজয়, দুনর্ীিতেত ভরা। বরং তারা েতা 

িব�াসঘাতকতা কের িনেজরাই িনেজেদর িবরুে� সাক্ষয্ হেয় দাঁিড়েয় আেছ। েবিশর 

েচেয় েবিশ তারা এটা আশা কের েয, তারা িবগত ৭০ বছেরর ক্ষেয় যাওয়া 

পািক�ােনর দুনর্ীিত ও দুঃখ-ক� তারা কা�ীের র�ানী করেত পারেব।  
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িবিধ�ণয়নগত িবশৃংখলা। রাজৈনিতক িবশৃংখলা। ৈনিতক িবশৃংখলা। আিথর্ক 

িবশৃংখলা। এসেব সি�িলত এক েযৗথ পয্ােকজ! 

 

মুসলমানেদর �িতরক্ষা �সে� পািক�ানী েসনাবািহনীর কােলা উপাখয্ােন পিরপূণর্। এ 

হেলা েসই েসনাবািহনী; যারা  আফগািন�ানেক �ংস করেত আেমিরকােক সাহাযয্ 

কেরিছল, যারা বাংলােদশেক ভারেতর কােছ সমপর্ণ কেরিছেলা, যারা েবলুিচ�ােনর 

মুসিলমেদর গণহতয্া কেরিছেলা, যারা ওয়ািজির�ান ও েসায়ােতর মুসলমানেদরেক 

তােদর গৃহ েথেক  বিহ�ার কেরিছল। এমন বািহনীেক েকান জায়গায় মুসলমানেদর 

�তীরক্ষা করেব এ আ�াস করা যায় না তােদর উপর।  

 

অতএব, আ�জর্ািতক স�াসীেদর �াথর্ সংরক্ষেণর িজহাদ নয় বরং কা�ীেরর 

িজহাদেক “আ�াহর পেথর িজহােদ” পিরণত করার জনয্ �থম জরুরী পদেক্ষপ 

হেলা: পািক�ান-েগােয়�া সং�ার থাবা েথেক কা�ীেরর িজহাদেক মু� করা। 

 

এই মুি� অজর্েনর পর, শিরয়েতর নীিতমালা �ারা পিরচািলত  মু� ও �াধীন িস�া� 

�হণ কের মুজািহিদনেক তােদর িজহােদর পিরক�না �ণয়ন করেত হেব। 

 

আিম মেন কির েয, কাি�ের মুজািহদীন-এ পযর্ােয় ভারতীয় েসনা ও সরকােরর উপর 

অিবচিলত েবামা হামলার জনয্ এককভােব মেনােযাগ েদওয়া উিচত। যােত কের 

ভারতীয়েদর হতয্া করা যায়, ভারতীয় অথর্নীিতেত �স নামােনা যায়, ভারতেক তার 

জনশি� ও সর�ামগুেলােত �ায়ী ক্ষিত েভাগ করােনা যায়। আর এর উপের 

মুজািহিদনেক ৈধযর্ ধের চলেত হেব। সােথ সােথ তােদর ইসলািম িবে�র মুসিলম 

ভাইেদর সােথ েযাগােযােগর শি�শালী চয্ােনল �াপন করেত হেব। 
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কাি�েরর মুজািহিদনেক িজহােদর িবিভ� ময়দােনর িজহাদী জাগরণ েথেক িশখেত 

হেব, উপকৃত হেত হেব। িবে�র িবিভ� ময়দােনর মুজািহদেদর সােথ তােদর অবশয্ই 

েযাগােযাগ করেত হেব। এবং এটা িনি�ত করেত হেব েযন তােদর আহবান সবার 

কােছ েপৗঁছায়, যােত পুেরা উ�াহর মােঝ বয্াপকভােব কা�ীেরর িজহাদ 

িব�ািরতভােব আেলািচত হয় এবং এর ধারাবািহক অ�গিত সফলতা লাভ কের।  

 

অবশয্ই পািক�ােনর েগােয়�া সং�াসমূহ হেলা, পািক�ােন আেমিরকার �ধান 

সাহাযয্কারী। তারা মুজািহিদনেক এই প�িতেত কাজ করেত েদেব না িকছুেতই। 

তার চাইেব মুজািহদরা েযন িচরতের রাজৈনিতক দরকষাকিষর হািতয়ার িহসােব 

তােদর িনয়�েণ থােক। 

 

কা�ীর, পািক�ান, এবং িব�জুেড় সকল মুজািহদেদর অবশয্ই শরীয়াহর আেলােক 

তােদর িজহাদ পিরচালনা করা উিচত এবং এটা েখয়াল রাখা উিচত, েযন কখেনা 

মুসলমানেদর পিব�তা ল�ন না হেয় পেড়।  

 

েকান ভুল স�িটত হেয় েগেল অবশয্ই তা সংেশাধন করেত হেব। মুসিলমেদর র� 

ও তােদর স�ােনর িবষয়িট হালকাভােব িবেবচনা করা যােব না। িপতা মুরতাদ 

হওয়ার কারেণ পু�েক শাি� েদওয়া অথবা  িনছক সে�েহর িভি�েত অথবা দূবর্ল 

সাক্ষয্ �মােণর িভি�েত িনরাপরাধ েলাকেক হতয্া েকােনা ভােবই হেত েদয়া যােব না। 

মসিজদ, মুসলমানেদর বাজার এবং সমােবেশর জায়গাও এেলাপাতািড় িবে�ারেণর 

লক্ষয্ব� হেত পাের না। 

 

এই অপরাধগুেলা মুজািহদেদর ভাবমূিতর্ িবকৃত কের এবং মুসিলম জনগেণর 

দৃি�ভি�েক মূল িবষয়গুিল েথেক িবি�� কের েফেল এবং তারা �ানীয় সরকার ও 

�ুেসডার িনয়ি�ত িমিডয়ার �পাগয্া�ার লক্ষয্ব�েত পিরণত হয়।  
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পািক�ান েসনাবািহনী, এর েগােয়�া সং�া এবং তার িনয়�ণাধীন িমিডয়া িজহাদেক 

িবকৃত করেত এবং লক্ষ লক্ষ মুসলমােনর িবরুে� সংঘিটত অসংখয্ অপরাধ ও 

নৃশংসতােক েযৗি�ক �মাণ করার জনয্ এই িবচুয্িতগুিল কােজ লাগায়। 

 

শরয়ী িনেদর্শনা েমেন না চলা একিট মুজািহদ দলেক হতয্াকারী ও মুি�পণ আদােয়র 

জনয্ অপহরেণ জিড়ত ডাকাত দেল পিরণত কের। 

 

দুভর্াগয্বশত, এই সকল িব�াি� ও বয্ািধ িকছু মুজািহিদেনর মােঝ �েবশ কেরেছ। 

তাই সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কােজর িনেষেধর মাধয্েম এ বয্াপারিট েমাকািবলা 

করা আবশয্ক হেয় পেড়েছ। 

 

অনয্ সবার আেগ, স�ািনত আিলমেদর উপর এিট বাধয্তামূলক। উ�াহর কােছ 

সতয্েক �� করা, িবশৃংখলাকারীেদর উ�ািপত আপি�র অপেনাদন করা তােদর 

কতর্বয্। পািক�ান �িত�ার ৭০ বছর অিত�া� হেয় যাওয়ার পরও পািক�ােনর 

রা�নীিত ও রা�য� েথেক শিরয়াহ স�ূণর্ভােব অনুপি�ত এবং পািক�ােনর সংিবধান 

ও তার  িবচারবয্ব�া শরীয়াহর সােথ �� সাংঘিষর্ক এ কথা মুসিলম সাধারেণর 

কােছ বয্াখয্া করা আিলমেদর কতর্বয্।   

 

স�ািনত উলামােয় েকরাম!  

উ�াহেক �� জািনেয় িদন, েযমিনভােব িতন দশক আেগ রািশয়ার িবরুে� িজহাদ 

ফরজ িছল; অনুরূপভােব আফগািন�ােন আেমিরকার িবরুে�ও িজহাদ আজ ফরেজ 

আইন। এবং মুজািহদীন বা যারা মুজািহিদেনর সােথ যু� যিদও তারাও িকছু ভুল 

কের অথবা এমনিক অপরাধও কের- তথািপ আমােদর ভুেল েগেল চলেব না েয, 
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পািক�ান েসনাবািহনী ও তােদর েগােয়�া সং�া লাখ লাখ মুসলমােনর িবরুে� হাজার 

হাজার জঘনয্ অপরাধ কেরেছ। 

 

স�ািনত উলামােয় েকরাম!  

উ�াহেক �� জািনেয় িদন, মুসলমানেদর িবরুে� েয কােফরেদর সাহাযয্ করেব, েস 

তােদর মতই কােফর। আ�াহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছন,  
 
َ
ْم ف

ُ
نك ُهم ِمّ

َّ
ُھ ِمْ�ُ�ْم َوَمن َيَتَول ِإنَّ  

েতামােদর মেধয্ েয তােদর সােথ ব�ু� করেব, েস তােদরই অ�ভুর্�। -সুরা 

মািয়দা :৫১ 

 

উ�াহেক �� জািনেয় িদন েয, িজহাদ ও দাওয়াহ বয্তীত ইসলাম কখনই িবজয়ী 

হেব না। িমথয্া গণতাি�ক েখল-তামাসার মাধয্েম কখনও ইসলােমর িবজয় স�ব 

নয়। এ গণত�ই উ�াহেক দূের েঠেল িদেয়েছ শরীয়াহ েথেক।  

 

উ�াহেক �� বেল িদন েয, আমরা এক উ�াহ। আমােদর িজহাদ অিভ� িজহাদ। 

ইসলামী ইমারত আফগািন�ানেক সহায়তা করা �েতয্ক আফগানীর উপর ফরেজ 

আইন, এভােব তােদর �িতেবিশ এলাকার মুসলমানেদর উপরও ফরেজ আইন এবং 

এভােব সকল মুসিলমেদর উপর ফরেজ আইন। অয্ােমিরকা ও তার েদাসরেদর 

পরািজত করার মেতা পযর্া� শি� অজর্ন না হওয়া পযর্� ফরেজ আইন হওয়ার এ 

মাসআলা বৃ�াকাের সকেলর উপর বিতর্ত হেব। 

 

উ�াহেক �� কের জািনেয় িদেত হেব েয, কাি�র, িফিলপাইন, েচচিনয়া, মধয্ 

এিশয়া, ইরাক, িসিরয়া, আরব উপ�ীপ, েসামািলয়া, ইসলামী মাগেরব এবং 

তুিকর্�ােনর িজহাদ হেলা সকল মুসলমােনর উপর ফরেজ আইন। যতক্ষণ মুসিলমেদর 
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এলাকাগুেলা েথেক আ�াসী কােফরেদর িবতািড়ত করার মেতা পযর্া� শি� অজর্ন না 

হে� ততক্ষণ এ িবধান বজায় থাকেব। 

 

কা�ীের আমােদর ভাইেদর বলেবা, আ�াহ এই সেতয্র সাক্ষী েয, আমরা আপনােদর 

ভুেল যাইিন এবং আমােদর সেবর্া� সাধয্ িনেয় আমরা আপনােদর পােশ আিছ। 

এমনিক যিদ দুআই হয় আমােদর একমা� সাধয্, তেব তা-ই। 

 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর �দ� সুসংবােদ আনি�ত েহান,  

 
 
َ
ِ�ي أ مَّ

ُ
ى اْبِن َمْرَ�مَ ِعَصاَبَتاِن ِمْن أ وُن َمَع ِعي�ىَ

ُ
�

َ
 ت

ٌ
ِهْنَد، َوِعَصاَبة

ْ
ُزو ال

ْ
غ

َ
� 

ٌ
اِر: ِعَصاَبة  ْحَرَزُهُم ُهللا ِمَن النَّ

“আ�াহ আমার উ�েতর দুিট দলেক জাহা�ােমর আগুন েথেক মুি� িদেয়েছন: একিট 

দল িহে�র িবরুে� যু� করেব এবং অনয্দল ঈসা িবন মরিয়েমর সাথী হেব।” 

 
 ٓ  �لیمك ورمحة هللا  و�راكته خر دعوا� ٔآن امحلد �  رب العاملني، وصىل هللا �ىل س�ید� محمد وآٓ� وحصبه وسمل. والسالموآ

 

 

মূল- আস-সাহাব িমিডয়া উপমহােদশ 

অনুবাদ- আন নাসর িমিডয়া   

িজলকদ ১৪৪০ িহজরী েমাতােবক জুলাই ২০১৯ খৃ�া� 

 


